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21
Inloopbijeenkomst
(ziefebruari	
vermelde datum)
een gemotiveerdvoor
bezwaarvan ’s-Heer
Hendriksschrift indienen bijinwoners
burgemeester
en wethouders.
kinderen
over invoering
Diftar
Het indienen van een
bezwaarschrift
schorst
- 21.00
uur kan een
de werking van het19.00
besluit
niet. Wel
Dorphuis
Heer
Hendrikshuis,
belanghebbende die
bezwaar
heeft
gemaakt, de
’s-Heer
voorzieningenrechter
vanHendrinkskinderen
de Rechtbank Zeeland26
februari 	
Inloopbijeenkomst
voor
West-Brabant,
Team
Bestuursrecht, Postbus
inwoners
van Goes
en
90006, 4800 PA Breda,
verzoeken
eenWest
voorlopige
Centrum
over
invoering spoed,
Diftar
voorziening te treffen,
indien
onverwijlde
19.00
- 21.00 uur
gelet op de betrokken
belangen,
dat vereist. Voor
Raadszaal,
Stadskantoor
een dergelijk verzoek
is griffierecht
verschuldigd.
27 februari 	Inloopbijeenkomst voor
inwoners van Wolphaartsdijk
Verstrekken persoonsgegevens
en Oud-Sabbinge
over
In de basisregistratie
personen (de officiële
Diftar
benaming voor deinvoering
Nederlandse
bevolkingsad19.00 - 21.00 uuropgenomen
ministratie) zijn persoonsgegevens
De Griffioen
van alle inwoners Dorpshuis
van Goes. Het
gaat hierbij om
28
februari	
Inloopbijeenkomst
voor over
zowel
uw adresgegevens,
als om gegevens
inwoners
vanen
Ouverture
Aria
huwelijk, nationaliteit,
ouders
kinderen.enDeze
over invoering
Diftar
gegevens worden vaak
automatisch
verstrekt
19.00 - 21.00
uur bijzondere
aan overheidsinstellingen
en enkele
Stadskantoor
maatschappelijke Raadszaal,
instellingen,
voor zover dat
1noodzakelijk
maart	
Wethoudersspreekuur
is voor
hun wettelijke taken.voor
Deze
inwoners
en ondernemers,
instellingen baseren
beslissingen
vaak direct op
zie www.goes.nl
Bestuur en
de uit de basisregistratie
verkregen>informatie.
Organisatie > Spreekuur
18.30 - voor
19.30
uur
De gegevensverstrekking
publiekrechtelijke
doeleinden kunt uStadskantoor
niet voorkomen; dit is verplicht
1voorgeschreven.
maart 	
Commissies,
zie voorook
agenda
Soms
kunnen echter
anderen
www.goes.nl
en
verzoeken beschikbare
gegevens> Bestuur
uit de basisregisOrganisatie
Vergaderschema
tratie te verstrekken.
Hiervoor >kunt
u geheimhou19.30
uur
ding van uw gegevens
verzoeken.
Het gaat dan
Stadskantoor
om verstrekking aan
verplichte derden (zoals een
curator of advocaat die een dagvaarding aan uw
Voor
zie www.goesisgoes.nl
adresevenementen
wil uitbrengen),
de stichting interkerkelijke
ledenadministratie (die in beginsel voor alle
kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt
Geen
collegespreekuur
tijdens
voor de
ledenadministratie)
en aan vrije derden
voorjaarsvakantie
(niet commerciële instellingen, zoals sport en
muziekverenigingen of particulieren).
Op donderdag 22 februari vervalt het collegespreekuur
in verband
de voorjaarsvakantie.
Bij de gemeente
kunt met
u schriftelijk
verzoeken
Het
spreekuur
inwoners
om eerstvolgende
aan die instellingen
geenvoor
gegevens
overen
ondernemers
is donderdag
1 maart om 18.30
u uit de basisregistratie
te verstrekken.
Hier- uur.

Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebben-

Datum
Activiteit
den binnen zes weken
na de dag van verzending

Openingstijden Stadskantoor
Ma t/m wo
08.30 - 17.00
17.00 uur
uur
Donderdag
08.30 - 20.00
20.00 uur
uur
Vrijdag
08.30 - 12.30
12.30 uur
uur
U kunt alleen op afspraak bij de
de afdeling
afdeling
Publiekszaken terecht. Maak uw
uw afspraak
afspraak via
via
www.goes.nl of bel 14 0113.
Calamiteitentel. (0113) 249
249 770
770
In noodgevallen buiten
kantooruren: 06 5329 8141

AgendaGoes
Datum
Activiteit
Inloopbijeenkomsten
over invoering
Diftar
10 november
Begrotingsraad
voor Begroting
2017 zie voor agenda
In februari en maart
organiseert >deBestuur
gemeente
www.goes.nl
en
Goes inloopbijeenkomsten
over> Diftar,
het nieuwe
Organisatie
Vergaderschema
afvalinzamelingssysteem
dat op 1 januari 2019
15.00 uur
van start gaat (vanaf
1 juli 2018 gaan we alvast
Stadskantoor
‘proefdraaien’).
organiseren wij
elf
14 november In totaal
Inloopbijeenkomst
voor
inloopbijeenkomsten
waarbij alle dorpen
en
belangstellenden
over de
wijken aan de beurtwerkzaamheden
komen.
aan de nieuwe
aansluiting op de A58
De eerstvolgende bijeenkomst
is op
19.30 - 21.00
uurwoensdag 21
februari. Inwoners Stadskantoor
van ’s-Heer Hendrikskinderen
zijn
tussen 19.00 en
21.00 uur van harte welkom
17 november
Wethoudersspreekuur
voor
om hierbij aanwezig
te zijn inen
Dorpshuis
Heer
inwoners
ondernemers,
Hendrikhuis. U kunt
deze avond
vragen
zietijdens
www.goes.nl
> Bestuur
en
stellen over het nieuwe
systeem> en
er is gelegenOrganisatie
Spreekuur
heid om mee te denken
de locaties
18.30over
- 19.30
uur voor het
plaatsen van extra Stadskantoor
ondergrondse voorzieningen
voor
kunststof en drankenkartons.
17 november
Hamerraad en Commissie,
Op www.goes.nl/afval
kuntagenda
u bekijken
wanneer >
zie voor
www.goes.nl
de bijeenkomst voor
uw wijk
dorp gepland
Bestuur
enofOrganisatie
> staat

voor zijn speciale formulieren beschikbaar.
Deze kunt u via DigiD invullen op www.goes.
nl>inwoner>publiekszaken>loket of telefonisch
opvragen bij de afdeling Publiekszaken 14 0113.
De
voorzitter
van het
stembureau maakt het volgende
bekend:
Nadat de
gemeente uw verzoek heeft verwerkt
Voor
evenementen
ziecentraal
www.goesisgoes.nl
1. Aan de kandidatenlijsten voor de op 21 maart 2018 te
houdenugemeenteraadsverkiezingen
zijn de
ontvangt
een bevestiging.
volgende
nummers toegekend:
Geen
collegespreekuur
Vergaderschema
19.30 uur
Volgorde kandidatenlijsten
Stadskantoor

op donderdag 10 november
Lijstnr.
politieke
Het collegespreekuur
vangroepering
10 november komt in

1		
CDA
verband met behandeling
van de begroting te ver2		
SGP-ChristenUnie
vallen. Het eerstvolgende
spreekuur is donderdag
3		
SP18.30
(Socialistische
Partij)
17 november om
uur.
4		
VVD
5		
Democraten 66 (D66)
Gehandicaptenparkeerplaats
6		
Partij
voor Goeshebben besloten een
Burgemeester en
wethouders
7		
Partij van de Arbeid
(PvdA) op het
gehandicaptenparkeerplaats
te reserveren
8		
GROENLINKS
kenteken van een
gebruiker wonende te Goes in
9		
(Nieuw Goes)
de buurt van ofNG
aan:

Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar uw
aanduiding
de eerste
gegevens zijnvan
verstrekt,
dankandidaat
kunt u daarvan
Alssema,
D.A.een
(Derk)
(m) opvragen bij de
(schriftelijk)
overzicht
Lukasse,
J. Binnen
(Johnny)enkele
(m) weken krijgt u dat overgemeente.
de
Jong-van
Velthoven,
A. (Astrid) (v)
zicht
(kosteloos)
thuisgestuurd.
Meeuwisse, G.L. (Loes) (v)
Romijn,
P.E. (Pieter)
Het is belangrijk
dat(m)
de gegevens in de basisMeulblok,
(Stan)
(m)zijn. Twijfelt u of uw
registratie B.J.W.
juist en
actueel
Omta,
J.W.kloppen?
(Wiert) (m)
gegevens
Neem dan contact op met
Bruring,
C.J.Publiekszaken.
(Carel)
de afdeling
Over uw rechten en
Mareels,
plichten V.
die(Vincent)
te maken(m)
hebben met de basisregis-

tratie is een folder beschikbaar. Deze folder kunt u
- ’s Heer Hendrikskinderenstraat 86 d.d (1 novem2.ber
Het2016)
proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau
terafdeling
inzage. In
dit proces-verbaal is
opvragen ligt
bij de
Publiekszaken.
beslist over:
• de geldigheid van de kandidatenlijsten
• het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten
• het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering
• en de nummering van de kandidatenlijsten die heeft plaatsgehad.

Omgevingsvergunningen

Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
uAanvragen
de aanvragen
inzien.
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunVerleende
omgevingsvergunningen
(regulier)
ning hebben
ontvangen:
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure
de volgende
omgevingsvergunningen
datum
zaaknummer
locatiehebben verleend:
omschrijving

ontvangst
datum
31-10-2016 zaaknummer
OMG-2016-0610 locatie
Karrelanden te Goes
verzending

omschrijving
het bouwen van een vrijstaande

woning
14-2-2018
Boudier-Bakkerlaan
10
het plaatsen
vangebruik
een schutting
01-11-2016 OMG-2017-0749
OMG-2016-0619 Ina
Oude
Boomgaard 5
brandveilig
van
			
teteKloetinge
Kloetinge
gebouw 40 na herinrichting
14-2-2018
Dronkersweg
8 te Goes	het wijzigen
in de aan
04-11-2016 OMG-2018-0048
OMG-2016-0622 Dirk
Proeftuin
7 te Wilhelminadorp
bouwen van de
eenkozijnen
overkapping
voorgevel
de schuur
04-11-2016 OMG-2016-0621 Scottweg 12 te Goes
het vervangen van bestaande
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes
weken na de dag van verzending
reclame
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
indienen
van een
schorst de
werking
van het besluit
niet.Tegen
Wel kan
belanghebbende
De publicatie
vanbezwaarschrift
ontvangen aanvragen
heeft
een informatief
karakter.
eeneen
aanvraag
kan geen
die
bezwaar
heeft gemaakt.
gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
bezwaar
worden
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
onverwijlde
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
Verleende omgevingsvergunningen
verschuldigd.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Geweigerde omgevingsvergunningen
Burgemeester
enzaaknummer
wethouders makenlocatie
bekend dat zij de volgende aangevraagde
omgevings-vergunningen
datum
omschrijving
hebben
geweigerd:
verzending
31-10-2016

OMG-2016-0529

Noorddijk 20

datum
zaaknummer
locatie
te Wolphaartsdijk
verzending
31-10-2016 OMG-2016-0560 Klein Frankrijk 7A te Goes

het realiseren van een verbouwing

omschrijving
en uitbreiding van de woning

het wijzigen van de gevels van
ontheffing
hinderlijke/schadelijke
bestaand bedrijfspand
dieren
binnen bebouwde
het vervangen
van het kom
perronmeubilair
Tegen
een geweigerde
vergunning kunnen
belanghebbenden
binnenhet
zesrooien
wekenvan
na de
dag van verzen4-11-2016
OMG-2016-0537
van Dusseldorpstraat
te Goes
4 waardevolle
eiken
ding
(zie vermelde
datum) een gemotiveerd
bezwaarschrift
bij burgemeester
en wethouders.
4-11-2016
OMG-2016-0540
Duvensteijn14
en 14A indienen
te Goes het
bouwen van een
2^1 kapwoning
12-2-2018
HSD-2018-019
Prins Bernhardstraat 2
			
Oud Sabbinge
31-10-2016 OMG-2016-0508 teStationsplein
1 te Goes

Meldingen
op basis van
artikel kunnen
8.40 Wet
milieubeheer binnen zes weken na de dag van verzending
Tegen een verleende
vergunning
belanghebbenden
Burgemeester
wethouders
maken bekend
dat zij de volgende
op grond
het Besluit
(zie vermelde en
datum)
een gemotiveerd
bezwaarschrift
indienenmeldingen
bij burgemeester
en van
wethouders.
Het
algemene
voor
inrichtingen schorst
milieubeheer
hebben
indienen regels
van een
bezwaarschrift
de werking
vanontvangen:
het besluit niet. Wel kan een belanghebbende

die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team

datum
locatie
omschrijving
Bestuursrecht,zaaknummer
Postbus 90006, 4800
PA Breda, verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen, indien
ontvangst
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
16-1-2018
verschuldigd. M-ACT180032

Industriestraat 14 9 te Goes

het starten van een cateringbedrijf

De
publicatie
van ontvangen
meldingen
heeft een informatief karakter. Tegen een melding kan geen
Inzage
aangevraagde
en verleende
vergunningen
bezwaar
worden gemaakt.
Als u vragen
of opmerkingen
heeft overtelefoonnummer
ingediende meldingen,
dan 700,
kunt kunt
u
Na een afspraak
met de afdeling
Vergunningen
en Handhaving,
(0113) 249
contact
opnemenen
met
de Regionale
Uitvoeringsdienst
u de aanvragen
verleende
vergunningen
inzien. Zeeland via telefoonnummer (0115) 745 100 of
via info@rud-zeeland.nl

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
Door
en wethouders
verleende
vergunningen
en ontheffingen
Op 29burgemeester
september 2016
is een melding
in het kader
van het Activiteitenbesluit
ontvangen van J.L. Aers

Burgemeester
wethouders
bekend
dat zij31deinvolgende
vergunningen
en ontheffingen
hebben
& Zn. voor de en
locatie
gelegenmaken
aan Klein
Frankrijk
Goes. Het
betreft een melding
voor het realiseren
verleend:
van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewon-

nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer

datum
M-ACT162556.zaaknummer
verzending

locatie

omschrijving

12-2-2018
OOW-2018-072
Pietverleende
Heinstraat/M.A.
de
plaatsen van een hoogwerker
Door burgemeester
en wethouders
vergunningen
en het
ontheffingen
			
Ruijterlaan
te Goes	
van 26 februari
2018 t/m 2 maart
Burgemeester en wethouders maken
bekend dat
zij de volgende vergunningen
en ontheffingen
hebben
2018
verleend:
15-2-2018
OOW-2018-082
Nieuwstraat 47 - 51 te Goes	het plaatsen van een steiger van
				
19
februari 2018 t/m 29 juni 2018
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
15-2-2018
Voorstad 99 te Goes	het plaatsen van een container van
verzending OOW-2018-084
2het
t/m
5 maartvan
2018
7-11-2016
OOW-2016-403
Raadhuisstraat 7
plaatsen
een container
16-2-2018
STP-2018-088
Singelstraat
te Goes	het
van2016
een standplaats
’s Heer Arendskerke
vaninnemen
1 november
met
bus ter promotie
van
tot 1een
november
2017
FNV
MiddentotZeeland`op
24 februari
2-11-2016
OOW-2016-414
Anjelierstraat te Goes
verlenging
12 november
2016
2018
voor het plaatsen van een schaftkeet

4-11-2016

AFW-2016-429

Grote Kade 34 te Goes

ontheffing sluitingsuur in verband

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingenmet een besloten feest

De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen enop
ontheffingen
heeft
verleend:
19 november
2016

datum
zaaknummer
Door de burgemeester
verleendelocatie
vergunningen en ontheffingenomschrijving
verzending
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:
13-2-2018
EVG-2018-052
			
datum
zaaknummer
14-2-2018
EVG-2018-055

verzending

Omgevingsvergunningen

4-11-2016
15-2-2018

Aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen
een aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt.

datum
ontvangst

zaaknummer

locatie

12-02-2018
13-02-2018

OMG-2018-0104
OMG-2018-0111

Diazweg te Goes
het bouwen van een bedrijfspand
Kandtweg 2 te Goes	het aanbrengen van gevelteksten en
plaatsen van een verlichte naamzuil
Hudsonweg te Goes
het realiseren van een reclame-mast
Schimmelpenninckstraat 25
het verbouwen en uitbreiden van
te Kloetinge
de woning
Trumanlaan 27 te Goes	het bouwen van een garage naast
woning
Vedelpleinte Goes
het bouwen van 7 herenhuizen
Van Strienweg 4
het restaureren van de bijgebouwen
te Wolphaartsdijk

13-02-2018 OMG-2018-0110
15-02-2018 OMG-2018-0116
			
15-02-2018 OMG-2018-0117
15-02-2018 OMG-2018-0114
16-02-2018 OMG-2018-0118
			

omschrijving

4-11-2016
19-2-2018

Grote of Maria Magdalena Kerk een evenementenvergunning voor
aan de Singelstraat te Goes
Oranjeconcert op 27 april 2018
locatie
omschrijving
Grote Markt te Goes	een evenementenvergunning voor
een nachtmarkt op 20 juli 2018
DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes
ontheffing schenken zwak-alcoholEVG-2018-056
Grote Markt te Goes	een evenementenvergunning voor
houdende dranken tijdens de Lifeeen nachtmarkt op 31 augustus
style markt op 12 november 2016
2018
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
EVG-2017-491
Singelstraat 5 te Goes	een evenementenvergunning voor
Kerst Sing-in op 24 december 2016,
een musical Dinershow van 12 april
de Keizersdijk is afgesloten tijdens
tot en met 22 april 2018
dit evenement.

Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/burvan verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
gemeester en wethouders . Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een
voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een
dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen
Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
u de verleende vergunningen inzien.
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
www.goes.nl
www.goes.nl
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Sabewa Zeeland verstuurt gecombineerde belastingaanslagen 2018
Eind februari 2018
ontvangen inwoners
uit de gemeente
Goes, de belastingaanslag. Dit is een gecombineerde aanslag. Zowel
de gemeentelijke belastingen als de waterschapsbelastingen staan op de aanslag.

Aanslag in Berichtenbox of op de mat
Als u bent aangemeld voor de Berichtenbox van
MijnOverheid voor Sabewa Zeeland, dan ontvangt
u de aanslag alleen digitaal in de berichtenbox.
Als u niet bent aangemeld voor de berichtenbox,
dan ontvangt u de belastingaanslag per post.

De Berichtenbox vindt u op mijnoverheid.nl. U
kunt daar inloggen met uw DigiD-inlognaam en
-wachtwoord. Onder Instellingen vinkt u aan van
welke organisaties u digitale post wilt ontvangen.
Ook kunt u aangeven of u een melding per e-mail
wilt ontvangen op het moment dat er een nieuw
bericht in de Berichtenbox is geplaatst. In het
menu-onderdeel Berichtenbox vindt u de correspondentie van de aangevinkte organisaties.

Heeft u vragen?
U kunt op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur
telefonisch contact opnemen met Sabewa Zeeland
of u kunt een e-mail sturen naar info@sabewa-

zeeland.nl. Op de website sabewazeeland.nl kunt
u ook informatie en formulieren vinden. Op het
aanslagbiljet staat een nadere toelichting over de
bereikbaarheid per e-mail en telefoon.

Betaling
De betaling van de termijnbedragen regelt u zelf
door een automatische incasso af te geven of door
het bedrag over te maken vóór de genoemde vervaldata. De vervaldata staan rechtsboven op het
aanslagbiljet. Bij een automatische incasso wordt
het bedrag in 9 termijnen afgeschreven.
De afschrijving gebeurt aan het eind van de
maand, startend in maart. Het gehele bedrag

is dan eind 2018 volledig betaald.

Kwijtschelding
Als u recht hebt op automatische kwijtschelding,
dan ziet u dit op de aanslag. Achter de belastingsoorten waarvoor kwijtschelding verleend wordt,
staat een bedrag van € 0.

Rechtstreeks contact taxateur
Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? U kunt
uw vragen over het tot stand komen van de WOZwaarde rechtstreeks stellen aan de taxateur via
tel. 088-9995800, kies vervolgens voor optie 2
Waarderen.
www.goes.nl

